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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Sygn.: 4/2019 

Warszawa, 10 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługę wsparcia eksperckiego w ramach Projektu POPC 

„Otwarte dane plus” – projekt modernizacji rejestrów w turystyce.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww. postępowania. 

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Dot. rozdziału IV SIWZ, pkt. 1.3.b) 

Zamawiający wymaga, aby Architekt posiadał umiejętności z zakresu zarządzania projektami (w tym posiadał 

kierunkowe wykształcenie lub certyfikaty), jednocześnie wymaga, aby Wykonawca posiadał w kadrze Kierownika 

projektu faktycznie wykonującego czynności związane z zarządzaniem projektem. 

W naszej ocenie wymóg posiadania w kadrze Architekta posiadającego certyfikaty lub wykształcenie związane  

z zarządzaniem projektami jest zbyt wygórowane, zwłaszcza, że Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk,  

co oznacza, że Architekt nie będzie wykonywał czynności związanych z zarządzaniem projektem. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogu posiadania przez Architekta certyfikatów i/lub 

wykształcenia z zakresu zarządzania projektami. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W ocenie Zamawiającego wiedza w zakresie zarządzania 

projektami u Architekta jest niezbędna w celu zapewnienia poprawnej współpracy z kierownikiem projektu. Ponadto  

to Architekt odpowiada za kluczowe w projekcie działanie polegające na tworzeniu dokumentacji. Ważne jest, aby 

dokumentacja powstała zgodnie ze standardami zarządzania projektami. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy: SIWZ rozdział IV ust. 1, pkt. 3 b) - wymagania na Architekta architektury korporacyjnej:  

„wykonawca wykaże, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku:  

- Architekta architektury korporacyjnej – posiada certyfikat ze zdanego egzaminu ze znajomości metodyki TOGAF 

wersja 9.x minimum na poziomie 2 lub innej równoważnej metodyki, np. typu ZACHMAN i posiada certyfikat z zakresu 

zarzadzania projektami (np. PCM, PRINCE2 lub równoważny) lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności 

zarządzanie projektami;"  

Zwracamy uwagę, że warunek posiadania certyfikatu TOGAF wersja 9.x minimum na poziomie 2 w naszej ocenie jest 

nadmiarowy. W ocenie oferenta dla realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia wystarczająca jest znajomość 

standardu TOGAF wersja 9.x na poziomie 1 oraz umiejętność jego praktycznego wykorzystania, czego potwierdzeniem 

jest udział w roli architekta w projekcie, którego elementem było zaprojektowanie architektury korporacyjnej organizacji. 

Z zasady, wymagany certyfikat TOGAF 9 poziom 2 dedykowany jest dla osób odpowiadających za wdrożenie 

architektury korporacyjnej w organizacjach. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia nie jest wdrożenie 

architektury w organizacji a zaprojektowanie architektury API dla baz danych MSiT, ww. wymaganie jest nadmiarowe. 

Dla realizacji przedmiotu zamówienia, w ocenie oferenta, wystarczająca jest znajomość standardu TOGAF potwierdzona 

certyfikatem na poziomie 1.  

Należy także podkreślić, że niezwykle rzadkie są osoby na rynku posiadające certyfikat TOGAF wersja 9.x na poziomie 

2, co z jednej strony powoduje ograniczenie konkurencyjności z drugiej zaś znacznie podniesie koszt realizacji 

zamówienia, ponieważ osoby o takich kompetencjach wymagają znacznie wyższego wynagrodzenia. 
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W opinii Oferenta, mając na uwadze ww. argumentację, wymaganie dla Architekta architektury korporacyjnej pozostaje 

nadmiarowe w stosunku do zakresu projektu i może nosić znamiona naruszenia ustawy PZP artykułu 7.1 dot. 

przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji.   

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z warunku posiadania certyfikatu TOGAF  

wersja 9.x na poziomie min.2 lub równoważnego przez Architekta architektury korporacyjnej i zastąpienie go 

certyfikatem TOGAF wersja 9.x na poziomie 1. 

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w naszej ocenie bardziej przydatnym wymaganiem dla roli Architekta architektury 

korporacyjnej byłoby udział w ciągu ostatnich 5 lat w min.2 projektach, których elementem było zaprojektowanie 

architektury korporacyjnej. 

  

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi 

kontrola nad wykonawcą w trakcie wdrożenia projektu, co powoduje, iż wiedza praktyczna w zakresie 

architektonicznym jest niezbędna. Certyfikat TOGAF wersja 9.x minimum na poziomie 2 daje możliwość potwierdzenia 

praktycznej wiedzy Architekta.  

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego wymóg ten nie stanowi ograniczenia konkurencji w postępowaniu. 

 

Pytanie nr 3 

W związku z obszernym materiałem, jaki Wykonawca musi dostarczyć w ramach koncepcji stanowiącej warunek 

pozacenowy prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 2 tygodnie. 

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający publikując postępowanie w dniu 31 maja 2019 przewidział czas na złożenie 

oferty do 13 czerwca 2019, co daje 14 dni kalendarzowych.  

Dobrą praktyką stosowaną na rynku, również u Zamawiającego jest przeznaczenie 30 dni na przygotowanie przez 

Wykonawcę Dokumentacji Zarządczej Projektu (dokumentacji zbliżonej zakresowo i objętościowo do koncepcji 

wymaganej do złożenia w rzeczowym postępowaniu). Przy zachowaniu 14 dni na złożenie oferty, Zamawiający 

uniemożliwia rzetelne przygotowanie Oferty.   

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.  

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt.4: 

„4. Wykonywanie okresowych ocen zgodności przebiegu prac z harmonogramami przedstawionymi przez wykonawców 

wybranych w postępowaniach przetargowych związanych z realizacją poszczególnych zadań tworzących projekt.” 

W celu poprawnego oszacowania wartości zamówienia, prosimy o przekazanie informacji o ilości i zakresie 

planowanych postępowań przetargowych, dla których Zamawiający oczekiwać będzie wsparcia w zakresie wykonywania 

okresowych ocen zgodności przebiegu prac z harmonogramami, w ramach realizacji Umowy.  

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający planuje wszczęcie trzech postępowań: 

1) Budowa systemu rejestry w turystyce w ramach Projektu POPC "Otwarte dane plus" - Projekt modernizacji  rejestrów 

w turystyce, 

2) Dostawa licencji oraz instalacji silnika bazy danych wraz z dostawą 2 serwerów w ramach Projektu POPC "Otwarte 

dane plus" - Projekt modernizacji rejestrów w turystyce, 

3) Usługa promocji w projekcie. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt.9: 

„9. Wsparcie merytoryczne Kierownika Projektu w zakresie przeprowadzania i udzielania zamówień publicznych 

związanych z realizacją projektu, poprzez:  

9.1 udział w pracach związanych z przygotowaniem projektów opisu przedmiotu zamówienia,  

9.2 udział w formułowaniu odpowiedzi na pytania oferentów,  

9.3 uczestnictwo w charakterze eksperta, na wniosek Zamawiającego, w procedurze oceny ofert w zakresie sprawdzania 

pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ.” 
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W celu poprawnego oszacowania wartości zamówienia, prosimy o przekazanie informacji o ilości i zakresie 

planowanych postępowań przetargowych, dla których Zamawiający oczekiwać będzie wsparcia merytorycznego  

w zakresie przeprowadzenia i udzielania zamówień, w ramach realizacji Umowy. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający planuje wszczęcie trzech postępowań: 

1) Budowa systemu rejestry w turystyce w ramach Projektu POPC "Otwarte dane plus" - Projekt modernizacji  rejestrów 

w turystyce, 

2) Dostawa licencji oraz instalacji silnika bazy danych wraz z dostawą 2 serwerów w ramach Projektu POPC "Otwarte 

dane plus" - Projekt modernizacji rejestrów w turystyce, 

3) Usługa promocji w projekcie. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, rozdział II, pkt.10: 

„10. Wsparcie Kierownika Projektu podczas realizacji projektu i przy odbiorze produktów wynikających z realizacji 

zamówień publicznych, w tym w szczególności:  

10.1 sprawdzanie pod kątem prawidłowości technologii wykonania dostaw informatycznych,  

10.2 stałą bieżącą kontrolę merytoryczną,  

10.3 bieżące i szczegółowe rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Wykonawcę dostaw informatycznych,  

10.4 kontrolę (audyt) prac dostarczanych przez Wykonawcę,  

10.5 potwierdzanie (na podstawie raportów) protokołów odbiorów: cząstkowych, częściowych i końcowego,  

10.6 ustalanie ewentualnych przyczyn nieprawidłowości i uchybień w realizacji zamówienia i wskazanie sposobów  

i środków umożliwiających ich usunięcie.” 

W celu poprawnego oszacowania wartości zamówienia, prosimy o przekazanie informacji o ilości i zakresie 

planowanych postępowań przetargowych, dla których Zamawiający oczekiwać będzie wsparcia merytorycznego przy 

odbiorze produktów, w ramach realizacji Umowy. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający planuje wszczęcie trzech postępowań: 

1) Budowa systemu rejestry w turystyce w ramach Projektu POPC "Otwarte dane plus" - Projekt modernizacji  rejestrów 

w turystyce, 

2) Dostawa licencji oraz instalacji silnika bazy danych wraz z dostawą 2 serwerów w ramach Projektu POPC "Otwarte 

dane plus" - Projekt modernizacji rejestrów w turystyce, 

3) Usługa promocji w projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

GRZEGORZ BORKOWSKI    DARIUSZ ROGOWSKI  

Przewodniczący Komisji Przetargowej   Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki 


